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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

       ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS 
 

CHAMADA DE SELEÇÃO 002/2019 

SELEÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA O “II LATIN-AMERICAN WORKSHOP ON 
COMPUTACIONAL NEUROSCIENCE – LAWCN 2019” 

 
A Assessoria para Assuntos Internacionais da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), no uso 
de suas atribuições, torna pública à comunidade acadêmica a chamada de seleção de monitores 
voluntários para atuar no “II LATIN-AMERICAN WORKSHOP ON COMPUTACIONAL NEUROSCIENCE – 
LAWCN 2019” da UFSJ, conforme estabelecido a seguir: 

 

1. OBJETIVO 

 
1.1 Selecionar monitores voluntários para apoiarem as atividades do “LAWCN 2019” da UFSJ. 
 
2. INSCRIÇÕES 
   
2.1 A inscrição será realizada em ambiente virtual (online) na página da ASSIN, através dos seguintes 
procedimentos: 
  

a) Preencher, o Formulário Eletrônico de Inscrição, disponível em: https://www.assin-
ufsj.com.br/sistema_inscricoes/login.php no período de 1º a 16 de agosto de 2019. 

b) No ato da inscrição, anexar em espaço apropriado no Formulário Eletrônico, os seguintes 
documentos, em formato PDF:  

1. Extrato Escolar da UFSJ contendo o Coeficiente de Rendimento emitido via 
INTRANET/CONTAC OU emitido pela DICON, com carimbo e assinatura; 

2. Atestado de matrícula atualizado emitido via MINHA UFSJ/CONTAC OU emitido pela DICON. 
3. Comprovante de proficiência em Língua Inglesa e/ou Língua Espanhola (nível intermediário ou 

avançado) fornecido por curso de idioma ou instituição internacional; 
4. Documento de identificação com foto; 

 
c) No ato da inscrição, o candidato deverá anexar, além dos documentos previstos no item 2.1, letra 

b deste edital, suas experiências em organização de eventos/monitoria, conforme consta no item 5.1. 

 

2.2 É de responsabilidade do candidato anexar documentos nítidos. Documentos ilegíveis não serão 

aceitos nem avaliados. 

 

2.3 NÃO serão aceitos documentos entregues fora do prazo previsto para as inscrições. 

 
 
2.4 O turno e o período de trabalho deverá ser selecionado, no ato da inscrição, de acordo com o quadro 
disposto no item 4.1. 
 
3. REQUISITOS E CONDIÇÕES 

 

3.1 É requisito básico para poder se inscrever no processo seletivo: 
a)  Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação da UFSJ; 
b) Ter disponibilidade de atuar no simpósio por 4 horas diárias, no período de 11 a 25 de setembro de 
2019, no evento em São João del-Rei; 
c) Possuir certificado de proficiência em Língua Inglesa e/ou Língua Espanhola (nível intermediário ou 
superior); 
 
4. VAGAS 

 

4.1 As vagas para monitores do Simpósio serão distribuídas da seguinte maneira: 
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PERÍODO 

TURNO 
de 11 a 18/09 de 19 a 25/09 

Manhã (7:30h às 11:30h) 4 2 

Tarde (13:30h às 17:30h) 4 2 

 

5. SELEÇÃO 
 

5.1 A Seleção dos candidatos envolverá os seguintes critérios e pontuações:  
     

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Análise do Extrato Escolar 
 

será usado o valor do 
CR como pontuação, 
sem arredondamentos 

Certificado de proficiência em língua inglesa e/ou espanhola (emitido por cursos 
de idioma ou por instituições internacionais) 
*somente será pontuado o certificado de maior nível apresentado 
 

Limite de pontos: 2,0 
Certificado de 
proficiência, nível 
intermediário – 1 ponto  
Certificado de 
proficiência, nível 
avançado – 2 pontos 

Participação em organização de eventos como monitor, voluntário ou outras 
atividades dessa natureza (apenas certificados a partir de 2017) 

0,5 ponto para cada 
certificado 

Participação como monitor no Seminário de Internacionalização 
1 ponto para cada 
certificado 

 
5.2 A nota final do candidato será calculada pelo somatório das notas alcançadas em cada item do quadro 
acima.  
 
5.3 Haverá uma lista de espera, caso necessite de mais monitores para auxiliarem no Simpósio. 

 

6. DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS 

 

6.1 A divulgação da lista dos selecionados acontecerá no dia 23 de agosto de 2019, até as 18 h, no 
endereço eletrônico: https://ufsj.edu.br/assin/chamadas__editais.php  

 

7. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
7.1 Não haverá pagamento de bolsas. Cada monitor receberá um certificado ao final das atividades, com a 
carga horária correspondente ao período de atuação no Workshop. Os alunos selecionados deverão 
comparecer à reunião de orientações em data a ser definida posteriormente. 
 
7.2 Informações adicionais podem ser obtidas na página https://ufsj.edu.br/assin/chamadas__editais.php 
pelo telefone (32) 3379-5812 ou pelo e-mail incoming.assin@ufsj.edu.br   
 
8. CRONOGRAMA  
 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições mediante preenchimento de formulário eletrônico 01 a 16/08/2019 

Análise da documentação 19 a 22/08/2019 

Divulgação dos selecionados 23/08/2019 
 
 

São João del-Rei, 24 de julho de 2019. 
 

Liliane Assis Sade Resende 
Assessora para Assuntos Internacionais 

Universidade Federal de São João del-Rei      
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